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Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego - pododdział kawaleryjski, 2018 r.1

Po audycji telewizyjnej prowadzonej przez płk. Janusza Przymanowskiego zrobiło się w Polsce głośno.
Odżyła idea, o której od wielu lat nieśmiało marzyły nie tylko rzesze przedwojennych kawalerzystów,
nie tylko powojenni miłośnicy koni,  których zastępy z dnia na dzień rosną, ale ogromna większość
społeczeństwa kultywująca tradycje i ceniąca wkład naszych wojsk konnych w kształtowanie polskiej
historii.

Polska usiana jest pomnikami. Mamy zresztą jak najsłuszniejsze powody, aby czcić pamięć bohaterskich
lotników, saperów, pancerniaków, powstańców, obrońców itd. Nie mają swojego pomnika kawalerzyści,
którzy na pewno w nie mniejszym stopniu na to zasługują. Jakże pięknym i oryginalnym, bo żywym
pomnikiem mógłby być reprezentacyjny szwadron kawalerii, broni, po której — niestety — zostały już
tylko wspomnienia.

Korzyści płynące z utworzenia szwadronu byłyby bezsporne. Podstawowa sprawa to reprezentacja. Ile
splendoru dodałby ładny szwadron wszelkiego rodzaju uroczystościom państwowym, powitaniom gości
zagranicznych itp., nie trzeba chyba szerzej tłumaczyć. Sprawa dla nas niebagatelna, tym bardziej że

1 Szwadron występuje w umundurowaniu wzór 1936 i wyposażony jest w lance wzór 2013 projektu kpt. Roberta 
WORONOWICZA, szable wzór 1934, tzw. Ludwikówki. Podstawowym rzędem Kawaleryjskim Szwadronu jest siodło 
wzór 36/2012 wzorowane na polskim przedwojennym siodle oficerskim oraz ogłowie wzorowane na wzorze 1936. 
Reprezentacyjnego charakteru pododdziału dodaje ozdobny czaprak wraz z mantelzakiem odnoszącym się do tradycji 
okresu Księstwa Warszawskiego. Źródło: https://preprwp.wp.mil.pl/pl/pages/pododdzia-kawaleryjski-2018-04-12-o/, 
03.03.2022 rok [zdjęcie i przypis – dodany do artykułu przez redakcję PCBJ].
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Polacy uważani są przez świat za naród zrośnięty z końmi i tradycjami kawaleryjskimi, podobnie jak np.
Anglików uznaje  się  za  ludzi  morza.  Dla  Polski,  która  na  dość  dużą  skalę  prowadzi  eksport  koni,
szwadron na pewno byłby dobrą reklamą. Tenże szwadron można by na bardzo dobrych warunkach
wykorzystywać do udziału w naszych filmach, a także za dewizy wypożyczać do filmów zagranicznych,
podobnie jak robi to Związek Radziecki czy Jugosławia.

Tworzenie szwadronu, jak również jego dalsza działalność winny być ściśle powiązane z krajowym
Zrzeszeniem  Państwowych  Przedsiębiorstw  Hodowli  i  Obrotu  Zwierzętami,  której  to  organizacji
podlegają przedsiębiorstwa trudniące się hodowlą, treningiem i użytkowaniem koni, czyli stadniny koni,
państwowe stada ogierów, zakłady treningowe i Państwowe Tory Wyścigów Konnych. Głównie z tych
jednostek  powinien  być  prowadzony  nabór  ludzi  i  koni.  Korzyści  wynikające  z  takiego  układu  są
obopólne. Szwadron otrzymywałby ludzi wyszkolonych w obsłudze koni i umiejących jeździć konno,
z kolei  ci  ludzie mieliby możność dalszego szkolenia w zawodzie i po dwuletnim okresie zasilaliby
kadry macierzystych przedsiębiorstw.

W przeważającej większości nabór koni musiałby następować z jednostek hodowlanych (pomijam na
jakich warunkach), ponieważ tylko z dużej liczby koni można dobrać odpowiednie maścią, wzrostem,
temperamentem, chodami itp.

Szwadron powinien mieć własną kadrę zawodową, dowodzącą dwoma rocznikami ułanów. Pierwszy
rocznik przez ok. 12 miesięcy przechodziłby szkolenie, aby z kolei przejść do właściwego szwadronu
reprezentacyjnego.  Dobór koni  dla  młodszego rocznika  stanowiłby mniejszy problem, ponieważ nie
musiałyby one być tak ujednolicone.

Szwadron powinien mieć coś w rodzaju szkoły podoficerskiej, szkolącej kadry na własne potrzeby oraz
koniuszych i  podkoniuszych dla stad i  stadnin.  Niezależnie od tego konieczne byłoby uruchomienie
następujących  działów:  1.  lecznicy  weterynaryjnej  szkolącej  sanitariuszy,  2.  kuźni  szkolącej
podkuwaczy,  3.  warsztatów  rymarsko-siodlarsko-szewskich,  szkolących  ludzi  w  tym  zawodzie
i produkujących sprzęt w pierwszym rzędzie na własne potrzeby, a w miarę możliwości dla stad, stadnin
i sportu, 4. warsztatów krawieckich mających zadania jak w pkt. 3.

Taka działalność nie tylko przyczyniłaby się do nauczania zawodów będących w obecnym czasie na
wymarciu,  jak:  podkuwacza,  rymarza,  siodlarza,  szewca,  ale  równocześnie  zaopatrywałaby
użytkowników w bardzo trudno osiągalny sprzęt, dając poważne zyski na potrzeby szwadronu. Koszt
samej  produkcji  byłby  stosunkowo  niski,  ponieważ  większość  pracowników  stanowiliby  poborowi,
szkoleni  przez  wykwalifikowaną  kadrę  etatową.  Istniałaby  również  możliwość  przysyłania  na
doszkalanie rzemieślników pracujących w przedsiębiorstwach hodowlanych, na koszt tych jednostek,
nawet z ewentualna odpłatnością za naukę.

To co powyżej napisałem, jest piękną wizją przyszłości, należy jednak realnie spojrzeć na możliwości,
jakie niesie nam obecna rzeczywistość.  Wiadomo, że trzeba się poważnie liczyć z dużymi kosztami
realizacji całego przedsięwzięcia. Podstawowymi sprawami są:

1. Baza.
a)  Mieszkania  dla  kadry  zawodowej  i  pracowników  etatowych.  Część  z  nich  mogłaby  do  pracy
dojeżdżać. Koszary dla ułanów.
b)  Stajnie  na  pomieszczenie  ok.  300  koni  (130  dla  szwadronu  szkolnego,  130  dla  szwadronu
reprezentacyjnego, 40 dla orkiestry i rezerwa).
c) Zaplecze składające się z magazynów, warsztatów, urządzeń socjalnych, krytej  ujeżdżalni, placów
ćwiczebnych itp.
d) Środki transportowe.

2. Konie.
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a) Dla szwadronu reprezentacyjnego i orkiestry ok. 160 koni odpowiednio wyselekcjonowanych.
b) 130 koni dla szwadronu szkolnego i 10 koni rezerwowych.

3. Obsada ludzi
a) Zawodowa kadra oficerska i podoficerska.
b) Pracownicy etatowi (lek. wet., instruktorzy, majstrzy, rzemieślnicy).
c) Dwa roczniki ułanów.

Baza  szwadronu (ewentualnie  rozbita  na  dwie  części)  powinna się  znajdować w stolicy albo  w jej
bezpośredniej bliskości.

Zdając  sobie  sprawę  z  trudności  oraz  poważnych  kosztów  związanych  z  realizacją  całego  zadania
uważam, iż wskazane by było rozłożenie go na poszczególne etapy. Proponowałbym, żeby zacząć od
reprezentacyjnego plutonu, który mógłby przy niewielkich nakładach powstać w oparciu o istniejącą
bazę, a byłby tym zalążkiem, który z biegiem czasu przekształcałby się w szwadron z pełnym, wyżej
proponowanym, zapleczem.

I jeszcze pozostały mi do omówienia dwie sprawy. Pierwsza z nich to propozycja sięgająca dość dalekiej
przyszłości, tzn. momentu, w którym utworzony szwadron już okrzepnie, aby wówczas zorganizować
przy nim wyczynowy sport  jeździecki.  Propozycja  ta  jest  łatwiejsza  do  zrealizowania,  niżby to  na
pierwszy  rzut  oka  mogło  się  wydawać.  Zakładając,  że  nabór  do  szwadronu  rekrutowałby  się
w pierwszym  rzędzie  z  pracowników  stad  i  stadnin,  automatycznie  wcieleniu  podlegałoby  wielu
zdolnych, młodych jeźdźców, którym jednostki macierzyste na pewno chętnie dawałyby konie, licząc się
z kontynuacją ich kariery sportowej. Z takiego układu wynikałyby znowu obopólne korzyści. Z jednej
strony reprezentowanie szwadronu przez dobry sport,  z drugiej  — młodzi jeźdźcy mieliby możność
podnoszenia swoich kwalifikacji.

I druga sprawa, to mój stosunek do umundurowania szwadronu. Uważam, iż szwadron winien mieć
kilka zestawów umundurowania. W innych mundurach powinni występować np. z okazji uroczystości
powstania listopadowego, w innych w wypadku obchodów jubileuszowych zwycięstwa pod Wiedniem.
Zasadniczym jednak umundurowaniem używanym na co dzień oraz na wszelkie oficjalne uroczystości,
powinien być mundur z 1939 roku. W tym mundurze, broniąc ojczyzny, najbardziej wykrwawiła się
polska  kawaleria,  zapisując  na  swoje  konto  szereg  bohaterskich  walk.  Do  tego  właśnie  munduru
większość społeczeństwa żywi najwięcej szacunku i sympatii. I wreszcie w tym mundurze żegnaliśmy
się z naszą kawalerią, w tym samym więc należałoby ją wskrzeszać.

3/3


